Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

panter

Slovo starosty
Vážení občané, blíží se konec roku, proto
si dovolím zhodnotit letošní rok z pohledu naší
obce. Navenek se zdá, že byl letošní rok oproti
roku předchozímu klidnější. Je to pochopitelné,
protože minulý rok probíhaly stavební práce
na kanalizaci, které se přímo dotýkaly každé
domácnosti. I přes to, že se mohl zdát letošní
rok klidnější, byl investičně, projekčně a ostatními činnostmi opět velmi plodný. Mezi největší stavební projekty tohoto roku patřila stavba
sběrného dvoru v celkové hodnotě 5,1 mil. Kč,
která dnes slouží ke spokojenosti občanů.

Provoz sběrného dvoru

Další stavbou, která vyrostla v letošním roce
a napomohla v řešení s problémovým parkováním, a také zlepšila vzhled v této části obce, byla
realizace parkoviště na zaklenutém potoce, v celkové hodnotě 280 tis. Kč.

Montáž retardéru před MŠ

Také školka, pod vedením nové ředitelky,
začala s drobnými úpravami v budově školky,
školního dvora a hlavně pak zahrady, ve kterých se
bude pokračovat i v příštím roce. Mimo stavební
projekty jsme se také velkou mírou věnovali výsadbě nové zeleně. Výsadba stromů probíhala hlavně
v podzimních měsících za dohledu projektantů
zahradní a krajinářské architektury a pomoci občanů. O výsadbě zeleně se více dozvíte v následujícím
článku tohoto zpravodaje. Mimo tyto stavby, jsme
pracovali na dalších projektech a úkolech, které nejsou zatím navenek vidět. Mezi tyto úkoly patří například schvalovací proces územního plánu, kterým
se bude směřovat další rozvoj obce. Bohužel, z důvodu nesouhlasných připomínek města Hustopeče,
došlo ke zpoždění schvalovacího procesu, ale předpokládáme, že se nám podaří územní plán schválit
začátkem příštího roku. Podobný proces probíhá
při pozemkových úpravách, které budou probíhat
i v příštím roce, kdy bude docházet k návrhu
úprav parcel a dohodám mezi navrhovateli a majiteli jednotlivých pozemků. Dokončením pozemkových úprav by mohla obec získat pozemky,
například kolem polních cest, které bychom využili
další výsadbě stromů. Neméně důležité bylo provedení mnoha úsporných opatření formou změn
smluv s dodavateli, například energií, kabelové televize, pojištění a odpadů, od kterých očekáváme do
budoucna roční desetitisícové úspory, které se nám
budou hodit pro další investice do obce. V současné době, jak jsem již psal, splácíme dluh ze stavby
kanalizace ve výši 5,4 mil, Kč, který jsme začali platit v letošním roce a už jsme splatili 570 tisíc Kč.

Parkoviště na zaklenutém potoce

Mimo tyto stavby jsme se s obecními pracovníky a pracovníky veřejné služby podíleli na mnoha
drobných stavbách, opravách chodníků, mostků
a dvoru mateřské školy. Společně s jednotlivými
stavebníky rodinných domů, se nám podařilo
zprůchodnit veškeré současné chodníky v obci.
K bezpečnosti chodců přispěla i montáž retardérů, kdy poslední před školkou byl nainstalován až
na podzim.

Účastníci kolaudační prohlídky čističky
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Koncem října jsme mohli po ročním zkušebním provozu provést kolaudaci stavby čističky,
která běží už více než rok a vyřešila problémy
s odváděním odpadních vod.
Pro domácnosti, které pravidelně vyvážely
septiky to znamená i velkou finanční úsporu.
V letošním roce jsme hlavně řešili provozní část
procesu ČOV, od nastavení a uzavření smluv
s domácnostmi, nastavení splátek záloh, a také
už proběhlo první vyúčtování stočného. Bylo to
mnoho kroků, které jsme museli zavést a dnes
můžeme říct, že jsme je díky Vašemu zodpovědnému přístupu úspěšně zvládli. V současné
době jsme dosáhli téměř 100% napojení, a také
všichni disciplinovaně uhradili stočné. Jediné co
mne znepokojuje, je skutečnost, že jsme dosáhli
téměř 100% napojení a i přes to je v potoce neustále vidět a cítit odpadová voda. Na tuto skutečnost se nyní zaměříme a budeme hledat původce
nelegálního vypouštění, abychom docílili čistého
a nepáchnoucího potoka.

STRUČNĚ
O PROBÍHAJÍCÍCH
A PŘIPRAVOVANÝCH
PROJEKTECH
A ČINNOSTECH V OBCI
1. Začaly práce na úpravě školní zahrady
2. 14.10. Proběhlo svěcení vitráží v kostele
3. 26.10. Byla uskutečněna výsadba
23 hlohů kolem hlavní silnice
4. 30.10. Proběhla po ročním zkušebním
provozu kolaudace stavby ČOV
5. 31.10. Byla uskutečněna výsadba
20 kusů stromů na návsi
(10x kdouloň, 7x hloh, 3 x lípa)
6. 1.11. Bylo vysazeno 5 kusů jeřabin
u hlavní silnice do Starovic
7. 3.11. Bylo podsazeno 11 zaschlých
stromů na polní cestě ze Starovic
do Hustopečí
8. 6.11. Byla provedena instalace
retardéru před mateřskou školou
9. Obdrželi jsme dotaci z OPŽP na projekt
Revitalizace rybníku
10. Společnost EON připravuje rekonstrukci
nízkého napětí v lokalitě sklepů
11.Obec zadala zpracování studie inženýrských sítí v lokalitě sklepů u Ing.Štýbla
12.Obec zadala dopracování projektové
dokumentace bezpečného přechodu
na hlavní silnici firmě Viadesign Břeclav
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o starosty roku. Tak jako vloni, si dávám malou
šanci, dostat se do finále této soutěže, ale velice
si vážím Vaší nominace. Připomenu také neobyčejnou Svatou mši se svěcením vitráží, kterou
připravil farní úřad s věnováním původním obyvatelům Starovic. Bylo to velice zajímavé setkání,
kterého se zúčastnilo mnoho místních i cizích
lidí, dokonce i několik bývalých občanů, dnes
žijících v Rakousku a Německu.

Stále znečistěný potok

Nejenom ze strany investiční, ale také z hlediska kulturního, společenského a sportovního dění
udržujeme v obci aktivní život. Stačí se jenom
podívat na kalendář akcí konaných v naší obci
a zjistíte, že se každý měsíc u nás něco děje.
Na bohatém, kulturním dění v naší obci se podílejí hlavně dobře fungující zájmové organizace
a spolky. Dobře pracují téměř všechny organizace, kluby, knihovna, kteří se zapojují do organizace kulturních a sportovních akcí, výstav,
setkání a zapojují do činnosti i děti, kterým tak
dávají dobré příklady. Na podzim jsem dával rozhovor pro Břeclavský deník, a když se mě ptali,
čím se můžeme ještě ve Starovicích pochlubit,
tak jsem mimo jiné uvedl: „bohatým kulturním
programem a dobře fungujícími zájmovými organizacemi a spolky“. Někomu to připadá jako
samozřejmost, ale fungující organizace nejsou
samo sebou, je to zásluhou volnočasové práce
členů jednotlivých organizací. Mimo zájmové
organizace se pravidelně v zimním období scházejí ve školní jídelně senioři a v budově obecního
úřadu si vybudovaly svůj „baby“ klub maminky
s nejmenšími dětmi. Jsem velice rád, že si tyto,
vloni zavedené činnosti, našly svoje návštěvníky,
kteří se nadále pravidelně setkávají. Snažíme se
v rámci našich možností vytvářet podmínky
všem organizacím a občanům všech věkových
kategorií. Za naši snahu jsem byl znovu oceněn Vámi občany, nominováním do soutěže

Rodačka ze Starovic paní Dollanská
Poslední kulturní akcí, která se letos konala
k 10-tému výročí založení Folklorního kroužku
Starovic byl advent na návsi. Již tradiční a oblíbená akce měla trošku hořkou příchuť, protože
se jednalo zároveň o poslední akci FKS, který se
rozhodl pozastavit svoji činnost. Je to škoda pro
naše občany, ale věřím, že se časem povznesou
nad důvody, které je dovedly k ukončení činnosti
a vrátí se k organizování akcí, které dosud dělali
tak rádi.
Letošní rok byl úspěšný, ale musíme myslet
dopředu, tak už dnes plánujeme další projekty na příští rok. Příští rok bude podle všeho
ve znamení dalšího velkého projektu, Revitalizace
rybníku a výsadby biokoridoru v celkové hodnotě
přibližně 22 mil. Kč. Zpráva o úspěšnosti získání dotace nás potěšila a věřím, že také potěšila
i všechny ostatní občany, protože realizací projektu vrátíme rybníku čistou vodu a přispějeme
k další výsadbě, tolik chybějících dřevin v okolí

naší obce. Obnova zeleně a další výsadby budou
i nadále patřit mezi naše priority. Z realizace tohoto projektu mám radost, ale přináší nám také
starosti, a to hlavně z důvodu zajištění financování. Vlastní doplatek obce na tuto stavbu bude
cca. 3 mil. Kč a způsobí pozastavení ostatních
menších projektů, které máme připraveny. Mezi
tyto plánované projekty patří například, řešení bezpečného přechodu pro chodce na hlavní
silnici u autobusové zastávky, stavební úpravy
v mateřské škole z důvodu zvýšení kapacity dětí,
výstavba chodníku ke hřbitovu a na 0-tém řádku,
spojovací chodník mezi 3. a 4. řádkem, zateplení
budovy školní jídelny, výstavba dalších parkovacích míst, realizace dětského hřiště, úprava
a modernizace areálu u myslivny, rekonstrukce
sportovního areálu, výstavba inženýrských sítí
na 0-tém řádku a mezi sklepy, obnova rozhlasu a další . Do toho se vždy během roku objeví
neplánované investice a havárie, které je nutné
řešit okamžitě. Jak vidíte, výčet připravovaných
projektů je velký, ale realizace bude závislá
na finančních prostředcích. Budu velice rád, když
se nám alespoň nějaký z plánovaných projektů
podaří příští rok mimo rybníku zvládnout.
Letošní rok se pomalu blíží ke konci a můžeme tedy říct, že byl z pohledu rozvoje naší obce,
znovu úspěšný. Za úspěchem stojí mnoho naší
práce, a také vstřícný a zodpovědný přístup Vás
občanů.

Na závěr mi dovolte,
abych Vám všem popřál
klidné a veselé Vánoce
a do nového roku hlavně
hodně zdraví, štěstí,
lásky a pracovních
úspěchů.
Antonín Kadlec,
starosta obce

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 11. 10. 2012
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi
a navržený program
• Rozpočtové opatření č.8/2012
• Nájemní smlouvu, po projednání, na nebytové prostory v budově Obecního úřadu č.p.
180, parc.č. 43 v k.ú.Starovice o celkové

výměře 56,30m2 panu Janu Vencovskému,
Uherčice pro masérskou činnost
• Smlouvu o spolupráci s Obcí Starovice
a SUS JMK – stavba II/425 Křižovatka Starovice
• Zadání územní studie v lokalitě „Horní díly“
• Zadání studie bude až na základě schváleného

nového Územního plánu a náklady na pořízení
uhradí v plné výši žadatel p.Oldřich Sadílek
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu k podpisu Nájemní smlouvy s panem
Janem Vencovským, Uherčice
• Starostu k podpisu Smlouvy s SUS JMK

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 13. 12. 2012
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi,
navržený a doplněný program
• Rozpočtové opatření č.9 a 10/2012
• Pravidla rozpočtového provizoria do doby
zpracování rozpočtu v roce 2013
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Přílohu č.1 na rok 2013 k Odpisovému plánu
Plán inventur na rok 2012
Vnitřní směrnici o časovém rozlišení
Vnitřní směrnici o opravných položkách
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku
parc.č.714 v k.ú.Starovice

usnesení
č. 6/2012

usnesení
č. 7/2012

• Plán společných zařízení v rámci Komplexní
pozemkové úpravy
• Tržní řád obce Starovice
• Pravidla snížení stočného
• Zadání zpracování inženýrských sítí vodovodu a dešťové kanalizace, dodavateli s nejnižší
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nabídkovou cenou - Ing. Antonínovi Štýblovi,
Starovice
Zadání dopracování PD pro SP středového
ostrůvku firmě Viadesigne Břeclav s.r.o.
za cenu 28.680,-Kč bez DPH
Půjčku z BFS pro p.Ivetu Trčkovou ve výši
5.940,-Kč
Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.
1134 a 1133/1 v k.ú.Starovice
Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.
1040/10 o výměře 200m2 v k.ú.Starovice
a podmínku, že k prodeji přistoupí, až bude
stavba zapsána v Katastru nemovitostí
Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí
Starovice a panem Karlem Losenickým
na částku 30.000,-Kč
Kupní smlouvu na dutý kmen topolu mezi

•
•
•

•

•
•

obcí Starovice a Petrem Syrovým, Lanškroun za cenu 20.000,-Kč
Smlouvu o reklamě uzavřenou mezi obcí
Starovice a společnotí Agrotec a.s.
Taneční zábavu 21. 12. 2012 od 20.00
do 2.00 hod. v místní sokolovně
Začlenění do územní působnosti místního
partnerství, se zahrnutím do územní působnosti daného místního partnerství a
s přípravou ISÚ na svém území
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
pro stavbu Starovice DP-k.NN, Prošek
Dotaci z rozpočtu JMK na zabezpečení
akceschopnosti JSDH ve výši 15.570,-Kč
Rozšíření kabelové televize o Multiplex 3
a Multiplex 4 za cenu 33.911,-Kč

Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Starostovi, účetní a finančnímu výboru
zpracovat rozpočet na rok 2013 do 30.3.2013
• Účetní vyvěsit zveřejněné záměry
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Zprávu starosty
• Výpověď nájemní smlouvy nebytových prostor
budovy č.ev.201
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí se společností E.ON
• Starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK
• Starostu k podpisu Smlouvy se společností
NOEL na rozšíření kabelové televize

Poplatky v roce 2013
Poplatek

Splatnost

Částka

internet

do 31.1.2013

900Kč/pololetí, 1800Kč/rok

nájem pozemku

do 29.2.2013

dle nájemní smlouvy

stočné

říjen 2013

dle nově vypočteného stočného a vyúčtování

pes

do 31.3.2013

100Kč/pes

do 30.4.2013

450Kč/osoba, 450Kč/víkendový dům
V případě úhrady po splatnosti se poplatek navyšuje:
na 500Kč/osoba úhrada 1.5.-31.5.2013
na 675Kč/osoba úhrada 1.6.-30.6.2013
na 900Kč/osoba úhrada od 1.7.2013

odpady

UPOZORNĚNÍ:
Úhradu proveďte:

Od 1.1.2013 bude obec dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012 vybírat poplatky za zábory obecních pozemků.
Zábory přijďte ohlásit včas na Obecní úřad.
1. v hotovosti na Obecním úřadě - pondělí, středa 7.00 - 17.00
2. bankovním převodem na účet KB č. 9723651/0100, VS: č.p.

Obecní úřad Starovice - tel. 519 414 755, e-mail: obec@starovice.cz

Půjčky z Bytového fondu Starovice
Obec Starovice v zájmu zlepšení úrovně bydlení,
životního prostředí a vzhledu obce nabízí občanům s trvalým pobytem v obci možnost finanční půjčky na vybudování, opravu a modernizaci
bydlení. Půjčka může být poskytnuta výhradně
vlastníkům rodinných domů. Fond slouží pro poskytování těchto půjček:

Izolace proti spodní vodě
Oprava fasády domu
Oprava střešní krytiny
Vybudování koupelny,WC v RD, kde doposud
soc.zařízení nebylo zřízeno
• Půdní vestavba, nadstavba
• Výměna oken a dveří

•
•
•
•

• Napojení na veřejnou kanalizaci, vodovod, plyn
• Havarijní událost, živelná pohroma v RD
Formulář žádosti obdrží žadatel
na Obecním úřadě Starovice.

Doplnění webové stránky Starovic www.starovice.cz
V dnešní době stále více lidí i staršího věku využívá
internet. I naše obec má už více než čtyři roky zřízenou webovou prezentaci, kterou stále doplňujeme
a aktualizujeme nejrůznějšími informacemi a fotografiemi. Poslední dobou byla stránka doplněna
elektronickou mapou obce, kde najdete zajímavé
informace o obci. V mapě najdete například vedení

všech inženýrských sítí, čísla popisná a evidenční
nebo zajímavou panoramatickou prohlídku hřbitova a další. Tento program budeme dále doplňovat,
abychom Vám mohli poskytnout důležité informace. Plánujeme doplnění programu o nový územní
plán, pasport komunikací, pasport dopravních
značek a také nové panoramatické prohlídky obce.

Také jsme na internet umístili důležité informace
pro stavebníky, tak abyste si co nejvíce informací
mohli najít přes internet přímo z tepla domova.
Také nově veškeré informace z dění školky nebo
například jídelníček místní jídelny najdete na naší
webové stránce. Věříme, že mnoho občanů využije
tyto užitečné informace a to je účelem naší stránky.
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Pokračování ve výsadbě zeleně
V letošním roce a zvláště pak na podzim
jsme pokračovali v plánované výsadbě zeleně. V loňském roce jsme nechali zpracovat
projekt studie zeleně celé obce projektanty
zahradní a krajinářské architektury Ing. Tomáše Veitha, Jiřího Jirouta a Ing. Veroniku
Hukovou a nyní se snažíme postupně výsadbu realizovat. Zaměřili jsme se na místa, kde
probíhalo v minulosti kácení z důvodu stavby kanalizace a na místa kolem hlavní silnice, abychom vylepšili vzhled obce při vjezdu.
Na realizaci spolupracujeme se samotnými
projektanty, kteří se snaží své návrhy citlivě přizpůsobit podmínkám inženýrských sítí
i vesnické architektuře.
Na podzim byla Ing. Hukovou a obecními
pracovníky provedena první výsadba jedné poloviny břehu potoka na návsi. Strmé
travnaté svahy nad potokem byly náročné
na údržbu. Z tohoto důvodu byly navrženy
pro osázení pokryvnými trvalkami. Byly voleny trvalky (případně dřeviny), které dobře
vytvoří pokryv půdy a zamezí uchytávání plevelných rostlin. Skladba záhonů má
zároveň odpovídat charakteru venkovských
předzahrádek s tím rozdílem, že je potlačena
barevnost, spíše jde o působivé kombinace
různých struktur a textur. Barva květů je laděna pouze do bílé, žluté a modré. Vysazeny
byly následující trvalky: kontryhel měkký,
pomněnkovec velkolistý, ostřice prstnatá,
ostřice horská, kakost oddenkatý, břečťan
popínavý, kosatec sibiřský, vrbinka penízková, barvínek menší, mochnička trojčetná.
V letošním roce byla vysazena pouze jedna
polovina břehu, z důvodu finančního i z dů-

vodu omezení rizika úhynu sazenic. Druhá
část by měla být dosázená v příštím roce.

kde bylo vysazeno 10 kdouloní, 7 hlohů a 3
lípy. Výsadbou tak došlo k úplnému dokončení parkoviště na zaklenutém potoce.

Ing. Veith a Jirout s obecními pracovníky
při výsadbě hlohů u hlavní silnice
Další výsadbou 26.10.2012 pokračovali
pánové Ing. Veith a Jiří Jirout, kolem hlavní
průjezdné silnice obcí, kde došlo k výsadbě
23 kusů hlohů.

ing. Huková – při výsadbě kdouloní
Potom jsme pokračovali koncem měsíce
října ve výsadbě prostorů na návsi, u nově
vybudovaného parkoviště a kolem potoka,

Ing. Huková s obecními pracovnicemi
při výsadbě trvalek na břehu potoka
Dne 3.11. proběhla akce s názvem „vesnice vítá město“, kde došlo k podsázení
11 zaschlých stromů z loňské výsadby
a nakonec v týdnu došlo k podsazení 5 kusů
stromů jeřabin u hlavní silnice při vjezdu
do obce. Celkem tedy bylo letos na podzim
vysázeno 59 stromů. Bohužel některé stromy v obci jsou již ve špatném stavu, anebo
ohrožují bezpečnost a vedení inženýrských
sítí, proto se do budoucna nevyhneme
i kácení. Z toho důvodu je důležité neustále
pokračovat v další výsadbě dřevin, abychom
do budoucna zachovali a rozšířili zeleň
v obci.
Antonín Kadlec

Setkání starosty s našimi
nejstaršími občany
V letošním roce jsme uspořádali společné
setkání pro naše nejstarší občany. Osobní
pozvánku na setkání v prostorách obecní jídelny obdrželi všichni občané Starovic starší 80-ti let. Dříve bylo zvyklostí, že starosta
případně zaměstnanci obce naše nejstarší
občany navštěvovali při oslavě jejich narozenin doma, kdy jim bylo popřáno a předán
dárek v podobě dárkového koše. Letos jsme
udělali změnu, jejímž cílem bylo umožnit
vzájemné setkání všech nejstarších vrstevníků, kteří už nemají moc příležitostí se běžně
potkat. V programu setkání nechybělo vystoupení našich nejmladších dětí z mateřské
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školy, společný oběd a seznámení s děním
v obci formou fotografické projekce. Potom
následovalo vzájemné povídání se vzpomínkami, které je zajímavé a poučné i pro nás.
Ze setkání jsem měl dobrý pocit a byl jsem
potěšen velkým zájmem. Zúčastnili se téměř
všichni pozvaní, kteří byli ze zdravotních
důvodů schopni. Setkání bylo dojemné,
někteří občané se po letech znovu setkali
a myslím si, že byli všichni velice spokojeni, protože se loučili se slovy, že se už těší
na další setkání. Při rozloučení každý obdržel
dárek v podobě kalendáře z obce.
Antonín Kadlec

Setkání nejstarších občanů obce

Setkání se seniory
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Viktorinová Marie
Bártová Božena
Veselá Anna
Vedrová Jarmila
Losová Anna
Pátková Hedvika
Janoušková Nina

92 let
91 let
89 let
89 let
89 let
89 let
88 let

Gotwaldová Cecilie
Kotásková Helena
Fiala František
Sadílková Josefa
Suská Božena
Pokorný Jaromír
Štýbl Karel

88 let
87 let
87 let
86 let
86 let
86 let
86 let

Fialová Zdenka
Vaněk Vladimír
Vaňková Věroslava
Herzánová Ludmila
Nečas František
Kelblová Anna

85 let
84 let
84 let
84 let
84 let
83 let

Prošková Anna
Štýblová Zdenka
Klíma Miloš
Brož Antonín
Klašková Anděla
Damborská Anna

83 let
82 let
81 let
80 let
80 let
80 let

Vesnice vítá město, aneb oslava společného stromořadí
V sobotu odpoledne, 2. listopadu proběhlo
recesistické setkání vesničanů od nás ze Starovic s měšťáky z Hustopečí. Cílem setkání
byla oslava společné výsadby stromořadí
83 stromů, kolem polní cesty ze Starovic
do Hustopečí . Myšlenka výsadby se zrodila,
již dříve, kdy jsem chtěl po vzoru Milana Novotného vysadit další stromořadí. Místo výsadby se nádherně nabízelo. Svůj plán jsem
sdělil mým kamarádům z Hustopečí, kterým
se nápad líbil a hned se přidali a zapojili
do realizace. Od nápadu k realizaci netrvalo
dlouho a v loňském roce z jara proběhla vý-

sadba 34 kusů javorů z hustopečské strany
a následně 28.10.2011 proběhla výsadba
smíšeného stromořadí 49 stromů ze strany
od Starovic. Výsadba z naší strany proběhla za velké podpory našich občanů, ale akci
chyběla pointa společné výsadby, protože
jsme se termínově nesetkali. Proto smyslem
letošní akce bylo společné setkání s měšťáky
a oslavit tak zpětně vloni vysazené stromořadí. Abychom cestu ze Starovic do Hustopečí
něčím zpestřili, postavili jsme na katastrální
hranici, celní budku s altánkem a posezením pro kolemjdoucí. Celní budka je napůl

rozdělena barvami obou spřátelených obcí.
Nakonec samotné setkání proběhlo recesisticky v kostýmech. Byl jsem opět překvapen
aktivním zapojením našich občanů, kteří došli ve vesnických kostýmech a společně si
užili sobotní odpoledne, které po „slavnostním otevření hranice“ pokračovalo dosadbou a obnovou výsadby zaschlých stromů
a nakonec byla ukončena drakiádou. I tentokrát
byly velice příznivé ohlasy na příjemné a užitečně strávené podzimní sobotní odpoledne
z obou táborů. Tento ohlas občanů nás vyzývá
i nadále v podobných akcích pokračovat.

Kroky k lepšímu komfortu dětí
v mateřské školce
V polovině listopadu došlo k namontování dělících zástěn na dětské záchodky v budově mateřské školy. Prostorové rozvržení
dosavadních záchodů neumožňuje velké
realizační možnosti, proto nově namontované barevné zástěny navodí u dětí alespoň
částečný pocit soukromí. K příjemnějšímu
a krásnějšímu zázemí přispěla finanční pomoc manželů Barákových.
Pískoviště bude chráněno. Díky štědrosti a ochotě „Vás“ starovických obyvatel se
nám podařilo ve školce zrealizovat další krok
ke zlepšení hygienických podmínek dětí.
Nově namontovaný ochranný kryt na pískoviště zabezpečuje spadu nečistot a zabraňuje
vstupu koček a zvířat na pískoviště. Zajišťuje tak větší bezpečnost a zdraví dětí a šetří
také náklady spojené s výměnou písku. Kryt
je vytvořen přímo na míru pískoviště a splňuje podmínky BOZP. Kryt byl pořízen díky
finanční pomoci manželů Losenických.
Barevné rolety nahradily staré, neforemné žaluzie v herně naší mateřské školy. Plně
stínící rolety byly nainstalované do části,
ve které děti spí a rolety částečně stínící především proti sluníčku, byly instalovány
do pracovní části herny. Svou barevností nové
rolety třídu pěkně prosvětlily.
První krok k rekonstrukci. Ke konci letošního roku nechala mateřská škola zpracovat

projekt částečné rekonstrukce budovy. Důvodem jsou nevyhovující hygienická kritéria, která musí zřizovatel řešit, pokud chce
zachovat nynější počet 25 dětí navštěvujících
mateřskou školu. Rekonstrukce by z ohledem
na termín měla být zrealizována nejpozději
do konce roku 2014 a jednalo by se především o navýšení počtu umyvadel, záchodů (pisoárů) a zvětšení obytné části - stávající jídelny.
Měření radonu. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí probíhá po celý školní rok
měření radonu v budově mateřské školy.
Začátkem listopadu došlo k umístění dvou
detektorů do dvou hlavních místností v prostorách MŠ. Detektory jsou umístěny mimo
dosah dětí. Mateřská škola využila bezplatné akce v rámci radonového programu
z EU. Měření bude ukončeno v měsíci červnu. „Přišlo nám rozumné na základě konzultace se Státním ústavem radiační ochrany
provést toto měření, právě s ohledem budoucí přestavby mateřské školy. Naše oblast
nepatří mezi oblasti s vysokými hodnotami, ale vzhledem k tomu, že budova vlhne
a nejvíce času zde tráví malé děti, tak jsme
k měření přistoupili. Jedná se o jednoduché měření, které nás nikterak nezatěžuje
a naopak může být jen prospěšné.“

Broučkům na cestu posvítily starovické
děti v pátek 2. listopadu v 17 hod. lampiónovým průvodem. V areálu mateřské
školy přivítaly nastávající zimu a společně
s Mechovou vílou uložily broučky k zimnímu
spánku. (více fotografií naleznete
na www.mskastanek.webnode.cz)

Advent na návsi pod taktovkou místního folklórního kroužku přinesl spoustu
zábavy a kulturních vystoupení. Bohatý
program doplnila svým čertovským
vystoupením také Mateřská škola.

Kateřina Kopová, ředitelka MŠ
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Co se událo v naší mateřské škole…

V pátek 7. prosince navštívily děti
enviromentální pracoviště Jezírko
v Brně. Celé dopoledne se dobře
bavily s výukovým programem
„Kdo bydlí v lese“. Děti si na památku
zasadily kaštánky, o které se budeme
ve školce společně starat.

Podzimní čas byl velice bohatý na zážitky pro všechny děti navštěvující Mateřskou
školu ve Starovicích. Řada společných aktivit
pomohla sblížit kolektiv dětí i jejich rodičů.
Na letošním Dýňování s rodiči vytvářely
děti nejen podzimní strašidýlka, ale zároveň
si mohly zasoutěžit a získat nějakou dobrotu. Plaveckého výcviku se zúčastnilo 12 dětí.
Děti i s rodiči se zapojili do sběru kaštanů
a výtěžek 360 Kč jsme uschovali na Vánoce.
Moc pěkná akce s velkou účastí bylo Uspávání broučků. Děti posvítily lampiony broučkům na cestu a zároveň je doprovodily až
k sokolovně, kde jsme si potom všichni
pochutnali na opečeném špekáčku. Nastávající zimní náladu navodila také společná

Adventní dílnička, jejíž poslání bylo poněkud netradiční. Společné výrobky rodičů
a dětí putovaly na prodejní výstavu, která se
uskutečnila v rámci kulturní akce Advent na
návsi. Protože se rodiče i děti velmi snažili,
všechny výrobky se brzy prodaly. Získané
finance z této i dalších společných akcí Mateřské školy umožnily nákup dětské zahradní trampolíny. Ta bude instalována na jaře
na dvorku MŠ.
Také jsme společně s dětmi vystoupili
na setkání seniorů a jako čertíci jsme si zazpívali a zatančili na akci Advent na návsi. Se
starým rokem se rozloučíme společně s rodiči
v parčíku u kostela, kde nazdobíme stromeček
pro zvířátka a zazpíváme si vánoční koledy.

BABY KLUB
Už druhým rokem se pravidelně každou
středu dopoledne setkáváme s našimi nejmenšími v Baby klubu na Obecním úřadě.
V letošním roce jsme mezi námi přivítali nové
kamarády, kteří se po počáteční nejistotě rychle rozkoukali. V listopadu proběhla v MŠ malá
dílnička maminek s dětmi, kdy jsme si pomocí
šikovných prstíků našich nejmenších vyrobili
barevnou louku a kouzelný strom. Teď nám již
tato „plátna“ zdobí stěny klubu. Překvapením
pro děti byla i milá nadílka od Mikuláše, za kterou patří díky panu starostovi.
V neposlední řadě bych ráda zmínila i velmi vydařenou akci - Burzu dětského oblečení a sportovního vybavení, která proběhla

na podzim. Do komise bylo od prodávajících
vybráno velké množství oblečení ve velikostech od narození až po školáky a i ve sportovním vybavení by si každý jistě vybral. Prodej byl velmi úspěšný, což dokazuje výtěžek
z burzy částka 1.660,- Kč (provize z prodeje ve
výši 15%), který jsme věnovali mateřské škole na pořízení zahradní trampolíny. Vzhledem
k úspěšnosti této akce bych vás proto touto
cestou ráda pozvala na další burzu dětského
oblečení JARO/LÉTO, která proběhne 1. 3.
– 3. 3. 2013 (pá-ne). Věnujte zimní večery
protřídění oblečení vašich dětí a přijďte v březnu prodat či nakoupit za velmi příznivé ceny.
Kateřina Kapečková

Maminky a děti z „baby klubu“
při malování kouzelného stromu

Poděkování – mateřská škola, školní jídelna
Nejen děti navštěvující mateřskou školu,
ale i rodiče určitě zaznamenaly velké změny,
kterými prošla v poslední době naše mateřská
škola. Díky velkému nadšení a energii nové
paní ředitelky se MŠ zútulnila, přibyly zájmové aktivity (výuka AJ, hra na flétnu) a běžný
denní program se rozšířil o zajímavé akce
a výlety nejen do okolí obce. Pobyt v „nové“

školce tak přináší našim dětem krásné zážitky,
na které budou i po nástupu do školy velmi
rádi vzpomínat. Tímto bych chtěla jménem
rodičů poděkovat paní ředitelce i paní učitelce
za vše, co pro naše děti dělají.
Současně nesmím opomenout ani velké
zlepšení, ke kterému došlo v místní školní
jídelně. Dětem v MŠ je denně podáváno čers-

I odpad může posloužit
Na sběrném dvoře se ukládají všechny druhy
odpadu. Mezi odpady jsme našli i staré deky,
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matrace a koberce, o které projevili zájem z psího útulku v Holubicích. Tímto příkladem může-

tvé ovoce a zelenina, přibylo celozrnné pečivo,
více mléčných výrobků a především veškeré
jídlo je připravováno s ohledem na věk dětí.
Zkrátka od nového školního roku je v MŠ nabízeno pestřejší a zdravější jídlo, za což patří
dík celému teamu Školní jídelny, děkujeme.
Kateřina Kapečková

me ukázat, že většina odpadů nemusí skončit
v popelnici a v tom horším případě v mezích
kolem polních cest s čím se často setkáváme,
ale mohou ještě jiným posloužit.
Petr Kotásek
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Občanské záležitosti
Ještě nevíme, co nás v nadcházejícím roce
čeká, ale rozhodně nic nezkazíme, když se poohlédneme za rokem 2012.
S koncem roku nekončí všechno dobré.
Zůstává prostor pro vděčnost a schopnost
vidět život trochu s nadhledem. Nelze žít jen
důležitými věcmi, je důležitější udělat si čas na
blízké, na naše děti, partnery, babičky a dědečky, sousedy. Někdy je těžší zdolávat vzdálenost
mezi lidmi než sám slézat horu.
Pokud dnes nemáme čas na dobré vztahy,
může se stát, že až ho mít budeme, nebude
s kým ho trávit. Ale už dost „moralizování“.

Chtěla jsem se s Vámi, milí čtenáři, podělit
o výsledky „malého ročního bilancování“ komise pro občanské záležitosti: za rok 2012 jsme
v naší obci uvítali 9 dětí. Tři děvčátka: Terezku,
Barunku a Nikol a šest chlapců: dva Matěje,
dva Šimony, Filipa a Vojtěcha. Už slyším, jak
někteří z Vás říkají: „kluci ve Starovicích vedou“. Něco o tom ví i paní učitelky z MŠ, kde
v letošním školním roce mají přes 20 kluků
a jen 4 holčičky.
Tak, jak mne těší vítat naše nejmenší, tak
mne i těší fungování seniorské kavárničky,
o které jsem se mohla osobně přesvědčit při

naší společné besedě „o právech pacientů“.
Také baby klub má své pokračování, a to je
dobře. Vzpomínám si na dobu, kdy i já jsem
byla se svými dětmi na „mateřské“ a jak jsem
měla někdy velkou chuť poradit se s druhými
o svých starostech s mrňousky.
Zkrátka v naší obci „to žije“.Občas soused
„domlouvá“ sousedovi, sousedka barvitě
„okomentuje“ chování domácnosti odnaproti
(takové Slovácko sa nesúdi).
Přesto všechno se mi tu žije dobře a byla
bych moc rádá, kdyby i našim starověkým dětem. Nevadí tolik, jestli jsme v tomto roce sešli
z dobré cesty, pokud jsme se na ni dokázali
vrátit, a protože tu není ještě úplný konec roku
a pár dní ještě zbývá, není nic ztaceno!
Přeji všem spoluobčanům krásný advent,
pohodové vánoce a do nového roku zdraví.
Marie Formanková

Farní oznamovatel
A zase Vánoce na krku. Takto už od konce
září, komentujeme právě aktuální datum v kalendáři. Rádi pak přidáváme, že budeme zase
o rok starší a po vánocích začne životní kolotoč
nanovo. Při pohledu do přeplněného kalendáře na zadní straně Okna propadám obdobným
pocitům. Avšak první zapálená svíčka adventního věnce připomínající nový začátek církevního
roku mě ubezpečuje, že život křesťana není kolotoč, ale spirála. Náš život je spirála, jejíž kruhy
se sice cyklicky opakují, ale stoupají k Bohu.
A právě onen směr vzhůru dává našemu životu
smysl, jinak bychom utonuli v uzavřeném koloběhu stále stejných událostí. Díky tomu jsou
stejný Advent a stejné Vánoce pokaždé jiné.
Když na štědrý den přicházejí děti k betlému a
vidím s jakou láskou a bázní si prohlíží všechny
figurky a zvláště Ježíška v jesličkách, uvědomil
jsem si, že některé věci umí v člověku probudit
jenom dítě. Při pohledu na zaujaté a šťastné
děti, mi bylo v duchu líto sv. Mikuláše, který
k Vánocům také patří, také dává dárky a také
přichází „jako“ z nebe, ale děti se ho mnohdy
snaží spíš znemožnit. Snad proto, aby ukázaly, že se ho nebojí nebo „na něj nevěří“, mu
dělají různé naschvály. Určitě by stálo za to
vrátit této kdysi historické osobě a dnes legendě svou důstojnost. Proto letošní mikulášská
nadílka pro děti v kostele nebyla zaměřena na
to, aby dostaly co nejobjemnější balíček, (těch
mají doma a u babiček určitě spousty) ale
aby zažily setkání s legendou, kterou si lidé i
dnes připomínají, protože konala dobro. Mnohokrát jsem si o Vánocích říkal, jak je dobré,
když dětem nosí dárky právě Ježíšek. Hned
mají totiž jasno, komu poděkovat. Dokáží za
darem uvidět toho správného dárce. To, nám
dospělým někdy chybí. Dar vždycky ukazu-

je k dárci. Ať ho přijmeme od Boha nebo
od lidí. Když hovoříme o darech nemohu
pominout, že i naše farnost byla v roce
2012 nejrůznějšími způsoby obdarována.
V čase ročních uzávěrek bych chtěl především poděkovat všem, kteří v tomto
roce přispěli na opravu střechy kostela. Podíl farnosti na 1. fázi opravy (cca 250 000
Kč) se skládal několik let a je složen z drobných darů farníků a obyvatel Starovic.
Všem patří velké poděkování. Podrobnosti
k průběhu a přesné vyúčtování sdělím během ledna na farním shromáždění ve školní
jídelně.
Na závěr bych chtěl ještě veřejně poděkovat Dárci všech darů, že nás v minulém roce, fotbalově řečeno, „podržel“
a při zdravém rozumu zachovati ráčil.
Bohu díky!
Mgr. Pavel Kafka
Vánoce
Den

Hodina

Hustopeče

16:00

Mše svatá pro děti

23:00

Narození Páně
25.prosince
Svatého Štěpána
26.prosince

Předvečer narození Páně
24.prosince

Svatého Silvestra
31.prosince
Matky Boží Panny Marie
1.ledna

Starovice

Starovičky

Mše svatá - doprovází
chrámový sbor

22:00

21:00

9:30

Mše svatá

8:00

11:00

9:30

Mše svatá

8:00

11:00

16:00

Mše svatá na poděkování

17:00

17:00

23:30

Kostel otevřen
k soukromé adoraci

_

_

9:30

Mše svatá

8:00

11:00
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Ohlédnutí zpět
Pokud čtete zpravodaj PANTER, tak se
katastrofické vize o konci světa nenaplnily a
svět se točí dál.
Podívejme se zpět o 30 let v čem byl zajímavý rok 1982:
Stát Československo – počet obyvatel je
10 314 321, prezident Gustav HUSÁK
Počasí: zima byla docela mírná, mrazy -20°C
až koncem ledna a února. Jaro bylo stále pod
sněhem, v noci kolem nuly, stromy nekvetou
a nic neroste. I na 1.máje bylo všude bílo
a do rána mrazík. Až koncem května se oteplilo
a to rázem až moc. Léto bylo pěkné a podzimek také. Sklidila se pěkná úroda všeho.
Události: 19.března došlo, v ranních hodinách v nepřehledném a namrzlém úseku,
k velké dopravní nehodě linkového autobusu
a vojenské cisterny mezi obcemi Holoubkov
a Svojkovice, okres Rokycany. Vojenská cisterna převážela letecký benzin a při střetu došlo k požáru a úniku. Zahynulo celkem 7 osob.
Ze světa:
• 11.března přistála na Venuši sonda
Veněra 13 a následně Veněra 14
• 6.července bylo viditelné zatmění Měsíce
• byla založena americká metalová kapela
Metalica
• Michael Jackson vydává album Thriller
Narodili se : Iva Fruhlingová (zpěvačka), Petr
Čech (fotbalista), Miroslav Blaťák (hokejista), Petr Koukal (hokejista), William (princ
z Walesu)

Během senosečí byly časté deště. Přesto úroda byla celkem dobrá.
Události: Byla dokončena a uvedena do
provozu vodní nádrž ORLÍK. 10.října u obce
Sokolnice na Brněnsku havarovalo dopravní
letadlo a zahynulo 10 cestujících a 3 členové
posádky.
Ze světa:
• 9.ledna uzavřena obchodní smlouva
mezi Kubou a SSSR
• 18.března podepsaly Francie a Alžírsko
smlouvu o ukončení alžírské války
• 1.září velké zemětřesení v severozápadním
Iránu ,bylo zničeno 100 vesnic
a v rozvalinách nalezlo smrt 12 230 lidí
Narodili se: Michal Viwegh (spisovatel), Ondřej Vetchý (herec), Karel Roden (herec), Lukáš
Vaculík (herec), Olga Charvátová (sjezdařka)
Zemřeli: Vlasta Burian (herec), Maxmilián
Švabinský (malíř), František Brož (skladatel)
Podívejme se zpět o 80 let v čem byl zajímavý rok 1932:
Stát Československo – počet obyvatel je
10 750 003, prezident Tomáš Garrique MASARYK
Počasí: zima mírná, ale rok velmi, velmi suchý. Půl roku vůbec nezapršelo a úroda byla
velmi špatná jak v obilí, bramborách, tak
i v ovoci. Objevilo se spousta housenek a na
vinohradech zhoubný révokaz.

Podívejme se zpět o 50 let v čem byl zajímavý rok 1962:
Stát Československo – počet obyvatel je
9 621 808, prezident Antonín NOVOTNÝ

Události: Během roku byly dostavěny nové
železniční dráhy na Slovensku. 23.března –
19.dubna probíhala Mostecká stávka horníků.
9.června Československá strana živnostensko-obchodní vystoupila z vlády – na protest
proti schválení daně z obratu.

Počasí: zima dosti mírní. Silnější mrazy -20°C
až v únoru. Předjaří – špatné počasí. Časté
deště, vlivem nepřízně je opožděno jarní setí.

• Finsko a SSSR uzavřelo pakt o neútočení
• objevení neutronu a pozitronu (věda)

Ze světa :

FEJETON – Lidé, bděte!
První listopadový víkend se na pomezí
Starovic a Hustopečí uskutečnil další ročník
drakiády spojený s výsadbou zeleně a recesistickou akcí Vesnice vítá město. Svařák
voněl, buřty se pekly, slivovice hřála, děti
skotačily po poli. Chyběl pouze pan Lada.

8

Pohoda byla všudypřítomná, ale jen málokdo věděl, jaký je skutečný záměr akce. Není
žádným tajemstvím, že Hustopeče musí řešit
existenční problémy. Dusí se smogem, trápí
je nadměrný hluk, nedostatek prostoru pro
život. Z toho přirozeně vyplívá řada nemocí

• velké zemětřesní v Kansu v Číně,

celkem přišlo o život kolem 70 000 lidí
Narodili se: Zdeněk Borovec (textař), Miloš
Forman (režisér), Stanislav Zindulka (herec),
Josef Zíma (zpěvák), Alena Vránová (herečka),
Waldemar Matuška (zpěvák), Miloslav Vlk (pražský arcibiskup), Vladimír Páral (spisovatel), Radoslav Brzobohatý (herec)
Zemřeli: Tomáš Baťa (podnikatel), Eduard
Tregler (skladatel)
Podívejme se zpět o 100 let v čem byl
zajímavý rok 1912 :
České království – počet obyvatel (ještě se
neprovádělo sčítání obyvatel), panovník František Josef I.
Počasí: nezjistila jsem v žádných církevních
kronikách
Události: Byla založena „Liga lesní moudrosti“. A.B.Svojsík vydal „Základy junáctví“
a uspořádal první skautský tábor v Lipnici.
V.Kaplan konstruuje v Brně vodní turbínu
s nástavnými lopatkami. 2.října byl zahájen
provoz na první trati Slezských zemských drah.
Ze světa:
• 18.ledna britský polárník Robert Falkon

Sčoty dosáhl se svou expedicí Jižní
pól (mimořádně drsné klima)
• 15.dubna na své první plavbě se
v severním Atlantiku potopil TITANIC
při srážce s ledovcem. Zahynulo kolem
1500 cestujících a členů posádky.
• erupce sopky Vesuv
• začala Balkánská válka
Narodili se: Nataša Golová (herečka), Jiřina
Štěpničková (herečka), Vlasta Fabiánová (herečka), Kamil Bednář (básník), Bohuslav Březovský (spisovatel)
Zemřeli: Vilém Mrštík (spisovatel), Josef
Václav Sládek (spisovatel), Jaroslav Vrchlický
(spisovatel)
údaje čerpány z encyklopedie Wikipedie
Alena Kotásková

a duševních poruch. Řešením je rozvoj města
směrem k okolním obcím. Na Kurdějov tomu
brání nepřístupné hory a na Šakvice mohutná průmyslová zóna. Zbývají tedy Starovičky
a hlavně Starovice. A právě tímto směrem
se daří město nejvíce rozvíjet. Hustopečtí
zvolili taktiku postupného přibližování, která
pomalu, ale úspěšně vede k úplnému pohlcení vesnice městem. Zřídili tajnou pracovní
skupinu, která akci koordinuje. Nazývá se
HIV (Hustopečské informační velitelství) a její
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agenti tajně a v přestrojení operují na území
Starovic a sbírají strategické informace. Také
jejich nová rozhledna byla vztyčena k pozorování klíčových cílů, jako je kostel, hospoda,
zastávka. Samozřejmě pod záminkou rozvoje cestovního ruchu a ještě za podpory EU.
Naštěstí Starovice nezaspaly, problém včas
identifikovaly a založily odboj pod krycím názvem STB (Starovická tajná brigáda). Celnice
vybudovaná na polňačce má být žertovným
gestem, ale zároveň má dát najevo okupantům, že se o tom ví a že se jen tak nedáme.
Nikdo nechce nosit lakýrky a oblek namísto
tepláků! STB ustoupila od stavby statické
pozorovatelny. Rozhledna je sice výborná

pro koordinaci palby v případě ozbrojeného
konfliktu, ale nevyhovuje posledním trendům
v oblasti špionáže. Organizace přišla s originálním řešením. Vyhlásila tendr na dodávku
špionážní sondy, která by mohla operovat nad
nepřátelským územím v letové hladině 58-81
metrů nad zemí. Byla zvolena konstrukce
z kompozitních materiálů a manuální ovládání. První letové zkoušky proběhly na drakiádě
na polňačce a za přítomnosti nic netušících
občanů Hustopečí. Prototypy podstoupily ještě další sérii testů a ty zatím probíhají nad očekávání dobře a vypadá to, že některé modely
by kromě mikrokamery mohly nést i větší petardu, tzv. megu, nebo menší dávku ptačího

trusu, čímž by se dala znepříjemňovat činnost
stavbařů. Obec Starovičky řeší tuto situaci po
svém. Kdo jel v poslední době okolo jejich
tanku, ten si všiml, že proběhla jeho revitalizace. Byl zrekonstruován nejen plášť, ale hlavně
interiér a palebné systémy. Tank je neustále
v bojové pohotovosti a jeho hlaveň namířená
na Hustopečskou radnici. Starovice preferují
nenásilné řešení situace. Na cepy a sudlice je
času dost. Pokud tedy nechceme, aby se naše
víska stala předměstím Hustopečí, u myslivny stál supermarket, nebo nás zavalily bobule
obřího hroznu, tak lidé, bděte!!!
Karel Novák levou rukou

Fotbal – nábor žáků
Fotbal ve Starovicích má dlouhou, 65letou
tradici. První dochovaná fotografie fotbalového družstva Starovic je už z roku 1947. Od té
doby se fotbal hraje nepřetržitě. Nejplodnější
a nejmasovější období bylo v osmdesátých
a začátkem devadesátých let, kdy měl fotbal
ve Starovicích zastoupení ve všech věkových
kategoriích, od mužů, přes dorost až po žáky.
Z těchto tehdejších mládežnických družstev
těží fotbalové družstvo mužů dodnes. Bohužel,
v polovině devadesátých let, byla ve Starovicích malá populace kluků, a tím došlo k zániku
mládežnických družstev. Od té doby, i přes několik pokusů, se nepodařilo mládežnické družstvo obnovit. V současné době jsme zjistili, že
se nám výrazně zvýšila populace dětí, hlavně

pak kluků, proto jsme se rozhodli pokusit se
obnovit mládežnická družstva. Dnešní doba
nabízí mnoho jiných forem aktivit, ale sportu
u mládeže ubývá, navíc fotbal na obec patří
a máme k tomuto sportu vytvořené dobré podmínky. Máme připraveného kvalitního trenéra
Marka Vlacha z Hustopečí, který má s trénováním mládeže 10letou zkušenost a s dobrými
výsledky. Našim cílem je zapojit děti do sportu
zábavnou formou, aby je fotbal bavil a něco se
i naučily. Samozřejmě, aby měly tréninky a celé
vedení družstva úroveň, bude do týmu zapojeno více lidí se zkušenostmi, i těch, co budou
mít zájem pouze pomáhat. Jestliže chceme,
aby fotbal děti bavil a vydržely u něj, je potřeba
aktivní pomoc rodičů. Tak tedy, jestli chcete

Fotografie z posledního tréninku
fotbalových žáků
vést vaše děti ke sportu, zapojit je do kolektivu,
a aby se naučily určitým návykům a nakonec
i fotbalu, dojděte (rodiče i s dětmi) na fotbalový
nábor žáků, který se uskuteční začátkem příštího roku. Nábor bude určen pro děti ve věku
od 5-ti do 10-ti let. Přesný termín a místo
náboru včas zveřejníme.

Přehled o dění JEDNOTKY SBORU
V letošním roce naše jednotka vyjížděla
k 15 zásahům a ke 2 cvičením.
Jednalo se o požáry trávy, rodinného domu,
požáry nákladních automobilů, záchranu osob
z hloubky. U cvičení si naše jednotka po prvé
vyzkoušela hašení cisterny naplněné propan-butanem. A další cvičení se uskutečnilo letos
na podzim v Hustopečích, kde v panelovém
domě ve sklepních prostorách vznikl požár
a nacházely se tam 2 osoby bez známek živo-

ta. Na tomhle cvičení naše jednotka prováděla
před-lékařskou pomoc.
Naše jednotka nevyjíždí jen k zásahům, ale
v letošním roce se podílela i na výsadbě stromů, kde pomáhala zalévat veškeré nově vysazené stromy v obci a také stromořadí na polní
cestě ze Starovic do Hustopečí.
Jelikož technika, která nám u zásahů pomáhá, nám začala stářím korodovat bylo nutno ji
opravit. Opravu jsme udělali svépomoci. Jed-

nalo se o výměnu plechů na zádní části vozidla.
K téhle opravě nám finančně pomohla obec.
Za finanční podporu děkujeme.
Tímto přeji za celý SDH všem občanům
Starovic klidné prožití svátků vánočních
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2013 .
Radek Losa,
velitel JSDH Starovice
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Honová sezóna
Myslivcům po roce opět začala hlavní
lovecká sezóna. V našem mysliveckém
sdružení jsme honovou sezónu začali
10.11.2012, kdy se konal hon pouze na
bažanty. Počasí nám moc nepřálo, protože
bylo silně větrno. Ale i tak se nám podařilo
za účasti 10 střelců a několika honců ulovit 20 bažantů. Dokonce se nám podařilo
vyhnat i jednu lišku. Ale ta nám předvedla
staré známé pořekadlo „ být mazaný jako
liška“, mazácky a bleskurychle mezi námi
proklouzla a ukryla se v křovinách.
Po čtrnáctidenní přestávce jsme měli
druhý hon, tento hon byl hlavní. Lovil se
zajíc a také opět bažant. Tentokrát byla
účast střelců i honců mnohem větší, protože jsme si pozvali kamarády, myslivce
z jiných sdružení, kteří nás na oplátku
zase zvou na hon nebo naháňku na divoká prasata k nim. Počasí nám přálo, i když
v pátek před honem skoro celý den pršelo. V sobotu se ale trochu vyčasilo a až do
večera bylo počasí uspokojivé. Na tomto

honu se nám podařilo
ulovit 105 zajíců a 20 bažantů. Raritou byl na honu
cca 80kg divočák, který se
zčista jasna vynořil mezi
řádky vinohradů ve středohoří za dálnicí. Bohužel
se nám ho ke zklamání
všech nepodařilo ulovit.
Po krásném dni proběhla
poslední leč na myslivecké chatě, kde nám naše
kuchařky připravily výborný guláš na večeři. Touto cestou jim děkujeme za jejich
ochotu a každoroční celodenní nasazení
v kuchyni při konání našich honů. Vyvrcholením večera bylo vyhlášení KRÁLE
HONU, kterým se stal Jan Štýbl, kterému
se ten den podařilo ulovit 16 zajíců a 2 bažanty.
Za zcela ideálního počasí se konal
08.12.2012 třetí hon. Ideální honové počasí: rtuť teploměru lehce pod nulou, popra-

šek sněhu pod nohama a nad hlavou jasná
slunečná obloha. Tento hon jsme pojali
spíše vycházkově. Procházeli jsme hlavně
vinohrady v zádvorníku, u myslivny a jiné.
Honová sezóna se posledním dnem
v roce ukončí a nastává čas celoroční péče
o zvěř, hlavně v nastávajících mrazivých
měsících.
Myslivecké sdružení přeje všem krásný
a pohodový rok 2013
Karel Vala ml.

Příjemné prožití
svátků vánočních,

Silvestrovské
setkání občanů

mnoho radostných

Stejně jako vloni i letos na Silvestra
31. 12. 2012 se o půlnoci uskuteční
ve Starovicích na návsi malé setkání občanů,
které bude završeno malým ohňostrojem.

zastupitelé
a zaměstnanci obce

Kdo tedy bude chtít a bude na Silvestra o půlnoci ve Starovicích, přijďte za námi na náves s vlastní skleničkou
a šampaňským a společně můžeme přivítat Nový rok
přípitkem, společným si popřáním a malým ohňostrojem.
Ohňostroj je hrazen sponzory a příspěvkem od občanů.
Jestliže budete chtít přispět jakoukoliv částkou, můžete tak učinit na místě samém nebo na obecním úřadě
do připravené pokladničky.
Těšíme se na Vás,
Antonín Kadlec, starosta obce
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a úspěšných dnů
v nadcházejícím roce přejí
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Vážení občané,
Je mou milou povinností na tomto místě poděkovat člověku, který více jak 38 let
pracuje stále ve stejném oboru (a to ne v ledajakém) a stará se o výchovu a vzdělávání naší
nejmladší generace. Jak je tato práce těžká a zodpovědná, ví každý rodič, ale i nerodič.
Přejeme paní Jarmile Veithové zdraví, lásku svých svěřenců a pochopení okolí
pro práci učitelky mateřské školky.
Za komisi pro občanské záležitosti M.Formanková

Foto z akcí v obci

Advent na návsi

Advent na návsi

Vesnice vítá město – společné foto
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Vesnice vítá město – společné setkání na hranicí

Plánované kulturní a společenské akce
Sobota 2. února

sokolovna

Turnaj ve stolním tenise

sokol

Sobota 16. února, 20:00

sokolovna

Taneční zábava – „Maškarní ples

sokol

Neděle 17. února, 15:00

sokolovna

Maškarní ples pro děti

sokol

Sobota 23. února

sokolovna

Hasičské soutěže – uzlování

hasiči

Sobota 1.-3. března

sokolovna

Burza dětského oblečení (jaro)

MŠ

Sobota 9. března, 16:00

sokolovna

Setkání se seniory

obec

Neděle 17. března, 14:00

sokolovna

Hodnocení vín

vinaři

Sobota 23. března, 14:00

sokolovna

Košt vín

vinaři

Vesnice vítá město

Více o připravovaném programu se dozvíte na www.starovice.cz

Uspávání broučků
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